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Vážení učitelé, milí 
žáci jistě se už všichni 
těšíte na Vánoce. 
Vánoce. Co jsou to 
vlastně Vánoce? 
Nejenom svátky, ale i 
příležitost navštívit 
prarodiče nebo tetu. 
Věřte nám uděláte jim tím větší 
radost než kdybyste jim koupili 
dárek za několik tisíc. Takže vám 
za celou redakci přejeme 
pohodové a radostné vánoční 
svátky. 
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Den otevřených dveří 

V sobotu 21. 11. se na naší škole uskutečnil tradiční 

Den otevřených dveří. A já jsem byl u toho! Jako první 

jsem si přečetl program: prohlídka areálu, hry 

v tělocvičně, tvoření z keramiky a z papíru, fyzikální 

pokusy, programy na PC a hudební dílna. Areál školy 

už znám a tak jsem se vydal na hry v tělocvičně. Byly 

zde různé atrakce. Skákání přes překážky, kin-ball, 

trefování na koš, slalom a vybíjená. Vše až na vybíjenou 

a kin-ball jsem si vyzkoušel. Další zastávkou byla 

výroba korálků a náramků, kterou doprovázela hudba a 

říkanky. Kdo si něco upletl, mohl si vzít bonbon. Pak 

jsem šel k učebně fyziky. Nejvíc se mi líbil pokus zvaný 

vodní sopka (viz. obrázky).  
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V učebně chemie jsem viděl molekuly, různé fotky a 

druhy chemikálií. U značky dějepis byly připraveny 

fotky a pomůcky o starověku. Poté jsem přišel do 

počítačové učebny, kde jsem si zahrál jeden výukový 

program. Na desce poblíž bufetu si každý mohl vybrat 

keramický suvenýr. Celé dopoledne jsem si užil. Na 

Den otevřených dveří přišlo 124 lidí.       

                               Reportér: Josef Silvar 

 

Vystoupení sboru 

 

 

 

 

 

 

Dne 21.11. se na Dni otevřených dveří uskutečnilo první 

vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky 

Evy Reifové. Kde jsme vám v učebně hudební výchovy 

přezpívali 18 lidových písní třeba: Štědrý večer nebo  

Rychle bratři. Přišlo se podívat mnoho maminek, 
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tatínků, babiček, dědečků a dětí. Měli jsme veliký 

úspěch, proto jsme dostali na konci malou odměnu.              

                          Reportérka: Lucie Černilovská 

 

Mikulášská nadílka 

 

Máte rádi Mikuláše nebo se spíš 

bojíte čerta? Na naši školu přišli 

v pátek 4. 12. i se dvěma anděli, 

takže jsme asi tak moc nezlobili. 

Mikuláš měl v ruce Knihu hříchů, 

kde byly záznamy o nejzlobivějších 

žácích. Když slíbili, že už nebudou 

zlobit paní učitelku ani rodiče, začala ta příjemnější část 

nadílky. Celá třída zazpívala písničku a anděl rozdal 

všem ze svého koše jeden čokoládový bonbon. Nadílka 

pak pokračovala i v jídelně, kde žáci dostali mandarinku 

a něco sladkého. Jsem ráda, že všechno dobře dopadlo a 

nikdo neskončil u čerta v pytli.                                              

                        Reportérka: Eliška Kuhajdíková  
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Florbalový turnaj 

V listopadu se konal Okrskový 

florbalový turnaj, kam se sjely 3 

týmy a my. V prvním zápase jsme 

porazili ZŠ Božena 7:3, ve druhém 

zápase jsme se utkali s Gymnáziem. 

Tento zápas byl pro nás nejlehčí, 

vyhráli jsme 8:2. Nakonec nás čekal zápas o postup. 

Zápas se vyvíjel velmi dobře, vedli jsme 4:3 a do konce 

zbývalo 10 sekund. Už jsme se viděli v dalším kole 

v Jaroměři. Bohužel tři sekundy před koncem zápasu 

jsme dostali vyrovnávací branku. Jelikož jsme měli nižší 

skóre než naši protivníci ze Skalice, tak jsme 

nepostoupili.  

Zprávu podali : kolektiv žáků 9.třídy 
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Oblíbená Vánoční křížovka 
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